Zestoako Gaztelekuko ekintzetan parte hartzea
baimentzeko fitxa
Erabiltzailearen datuak
Izen-abizenak
Jaioteguna
Mugikor zkia.
(baldin badauka)
Aitaren, amaren edo tutorearen datuak
Izen-abizenak
Telefonoa
Parte hartzeko baldintzen, derrigorrezko higiene eta prebentzio neurri pertsonalen eta
jarduera egokitzeko hartutako neurrien onarpena:
Arrisku-taldeetako kide ez izatearen eta arrisku-taldeetako kide batekin ez bizitzearen
erantzukizupeko adierazpena
☐ Adierazten dut nire ardurapean dagoen adin txikikoak betetzen dituela parte hartzeko
baldintzak eta ez dela arrisku-talde bateko kidea.
☐ Adierazten dut nire ardurapean dagoen adin txikikoa ez dela arrisku-talde bateko kide
den inorekin bizi, edo, hala bada, bere erantzukizupean parte hartzen duela jardueran.
☐ Konpromisoa hartzen dut nire ardurapean dagoen adin txikikoak COVID-19rekin
lotutako sintomatologia badu ez duela Gaztelekuko jardueran parte hartuko eta
Gaztelekuko arduradunekin harremanetan jarriko dela informatzeko: 688 684 029 edo
gazteria@zestoa.eus
COVID-19aren aurrean hartu beharreko derrigorrezko higiene- eta prebentzio-neurri
pertsonalen dokumentuaren onarpena
⬜  Irakurri dut eta onartzen ditut derrigorrezko higiene eta prebentzio-neurri pertsonalen
dokumentuan jasotako konpromisoak
Erakundeak jarduera COVID-19ra egokitzeko hartutako neurrien onarpena
⬜  Adierazten dut erakunde arduradunak jarduera COVID-19ra egokitzeko egin duen
protokoloa jaso eta irakurri dudala, eta, beraz, erabateko ezagutza dudala eta bat
natorrela bertan proposatzen diren neurri eta prozedurekin.
⬜  Adierazten dut erakunde arduradunak larrialdietan edo kutsatzeko arriskua dagoenean
jarduteko prestatu duen protokoloa jaso eta irakurri dudala.
COVID-19ari buruzko baimen informatua
⬜  Adierazten dut, aurreko dokumentuetan jasotako informazioa jaso eta arretaz irakurri

ondoren, badakidala zer arrisku dakartzan, bai beretzat, bai harekin bizi diren
pertsonentzat, interesdunak jardueran parte hartzeak, COVID-19k eragindako osasunkrisiaren testuinguruan; eta horren erantzukizuna nire gain hartzen dut.
Parte-hartzaileek nahiz haien senide edo tutoreek honako dokumentu hau irakurtzea
gomendatzen da: Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 2020ko
martxoaren 17a. Osasun Alerta eta Larrialdien Koordinazio Zentroa. Osasun Ministerioa.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/2020_08_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf
Lekua eta data:

Guraso edo tutorearen sinadura:

Gaztelekuko parte-hartzaileen baimen orokorra eta irudiak lortzeko baimena
Dokumentu honen bidez, baimena eskatzen zaie adingabeei eta/edo helduei beren datu
pertsonalak tratatzeko, gaztelekuko jardueran zehar lor daitezkeen irudiak eta argazkiak
kudeatzeko.
Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluaren arabera; ohorerako, norberaren eta familiaren
intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982
Legearen
arabera;
Datuak
Babesteko
Erregelamendu
Orokorraren
arabera
(aurrerantzean, DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak
bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, Zestoako
Udalak, emandako datuen erantzule gisa, jakinarazten dizu:
GAZTELEKUA KUDEATZEKO DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna Zestoako Udala – Foru plaza 1, 20740 Zestoa – e-posta: dbo.zestoa@zestoa.eus
Xedea
Gaztelekuko jarduerak kudeatzea; behar izanez gero, familiarekin harremanetan
jartzea eta haurrek izan ditzaketen osasun arazoei erantzutea.
Aipatutako datuak ez dira erabiliko erabaki automatizatuak hartzeko, ezta
profilak egiteko ere.
Legitimazio Dokumentu honetan emandako baimena
a
Jatorria
Interesdunek emandako datuak dira
Hartzaileak Gaztelekuko jardueren kudeaketan parte hartzen duten erakundeak.
Ez dago datu gehigarrien lagapenik egiteko asmorik, ezta datuen nazioarteko
transferentziarik ere.
Eskubideak Irispidea, zuzenketa, ezabatzea, mugatzea, aurka egitea eta eramangarritasuna.
Baita Informazio Gehigarrian azaldutako beste eskubide batzuk ere. Eskubide
horiek errespetatu ez direla ulertuz gero, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari
edo Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari erreklamatu ahal izango zaizkio.
Informazio Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu gure
gehigarria Pribatutasun Politikan edo dbo.zestoa@zestoa.eus helbidera eskatuta

Baimena ematen dut nire datu pertsonalak gaztelekuko jarduera
kudeatzeko erabiltzeko:
☐ Baimena ematen dut. (Baimena ematea beharrezkoa da gaztelekuko
jardueretan parte hartzeko)
IRUDI-DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduradu Zestoako Udala – Foru plaza 1, 20740 Zestoa – e-posta: dbo.zestoa@zestoa.eus
na
Xedea
Zestoako Gaztelekuko erabiltzaileen argazkiak argitaratzea, banaka eta taldean,
baita horiekin lotutako ekintzetan ere.
Aipatutako datuak ez dira erabiliko erabaki automatizatuak hartzeko, ezta profilak
egiteko ere
Legitimazi Dokumentu honetan emandako baimena
oa
Jatorria
Udalak edo haren enkargupean dagoen norbaitek lortuak.
Hartzailea Argazkiak behean aipatutako lekuetan argitaratuko dira.
k
Ez dago beste datuen transferentziak edo transferentzia internazionalak egiteko
intentziorik.
Eskubidea Irispidea, zuzenketa, ezabatzea, mugatzea, aurka egitea eta eramangarritasuna,
k
baita informazio gehigarrian azaldutako beste eskubide batzuk ere. Eskubide
horiek urratu direla ulertuz gero, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari edo
Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari erreklamatu ahal izango zaizkie.
Informazi Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu gure
o
Pribatutasun Politikan edo dbo.zestoa@zestoa.eus helbidera eskatuta.
gehigarria

Argazkiak helbide hauetan argitaratu ahal izango dira, helbide honetan:
1. Zestoako Udalaren webgunean (www.zestoa.eus)
☐ Baimena ematen dut
☐ Ez dut baimena ematen
2. Zestoako Udalaren sare sozialetan (Facebook, Twitter, Telegram)
☐ Baimena ematen dut
☐ Ez dut baimena ematen
Interesdunaren izen-abizenak:............................................................................
NA: ...............................................................
14 urtetik beherakoa bada, haren guraso edo legezko tutore baten adostasuna
beharko da:
Aita, ama edo tutorearen izen-abizenak:...................................................
NA: ....................................
Data eta lekua:......................................

_____ _______ _______ _______
Interesdunaren sinadura:

_____ _______ _______ _______
Ama, aita edo tutorearen sinadura:

